
 
    
PROTOKOLL  
 
Sammanträde:  Styrelsemöte 
Tid:     Onsdag den 19:e februari 2020, kl 19-21 
Plats:  Klubbhuset, Vinterstadion  
Närvarande: Håkan Westberg  Helena Kaplan  
 Mikael Lindh Hök Lisa Seligson  

Marie Eneqvist Jonas Markman  
Carl Brusewitz Pär Båge 

 
Frånvarande: Göran Ekman 
 
1. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes  
 

2. Val av sekreterare och justerare  
Pär skriver protokoll, Håkan justerar 
 

3. Föregående protokoll  
Protokoll från styrelsemöte 2020-01-22 godkändes 
 

4. Informations- och rapportpunkter 
4.1. Tävling 

 Status tävlingskalendern 
- Rossnocken 7-8/3 i Sundsvall U12-U16 inkl träning fredag 
- MASK vill ev köra på hemma plan för U10 samma helg 
- Lidingö vill köra U10 i Klövsjö 14-15/3 

 Planering LVC Finaler 
Under kontroll 

 FIS Tävling genom Saltis 
Ansökan är inskickad med Åre (mars 2021) som tävlingsort. Besked i maj. 

 
4.2. Anläggning:  

 Behov av information till medlemmar. Micke samordnar och Pär skickar ut. 
Vi kommer inte lägga någon snö i år. 

 Anlägga plastbacke 
Freeride vill anlägga ca 100 kvm plastmattor för att kunna köra en liten 
railanläggning utan snö. Kostnad ca 60 000 plus moms. 
Vi behöver svar på ett antal frågor innan vi kan ta beslut. 
- Miljöeffekten (miljödeklaration) 
- Ansvar och försäkring vid åk utanför klubbens verksamhet 
- Tillstånd från kommunen 
- Pistning och ev snö 
- Stöldbegärlighet 
- Ritning på hur de tänkt 
 

4.3. Marknad 
 Fakturering av sponsorer pågår 

 
 



 
5. Träning 

 Diskutera behov av uppdaterat direktiv från styrelse till sektion. 
 Med rådande vinterläge, hur planerar vi för nästa års arbete med träningssektion? 

Frågan kan vänta en månad eller två. Vi behöver dock ha en färdig laguppställning 
till sommaren. 

 Träning på annan ort v.9 
Hanteras av respektive grupp på plats och ingår inte ordinarie träningsutbud. 
policy gällande nyttjande av klubben material finns på hemsidan. 

 Extra familjeläger i Hamra 
Första helgen som var föreslagen har nu blivit upptagen av Rossnocken. 
Fortfarande möjligt att köra Valborg och första maj. 

 Klubbdag på bounce. Pär kollar möjligt upplägg 
 Carl kollar läget med Ekebyhovsbacken om det är möjligt att köra helgen vecka 10. 

 
6. Ekonomi 

 Disponering av träningsavgifter  
Finansiering av gruppernas aktiviteter inom kärnverksamhet beslutas vartefter 
konkreta förslag kommer in. 

 Beslut att inget av avgifter betalas tillbaka, vid ev överskott kan delar av avgiften stå 
som innestående till nästa år, beslutas vid säsongens slut. 

 
7. Vinterstadion 2.0 

 Jonas, Per H och Göran har tillsammans med Rodelklubben och Kunskapsskolan 
träffat kommunen om framtidens Vinterstadion. 
Rodelklubben vill söka pengar för att skapa en ny kälkanläggning med 
snöanläggning, schaktning mm. Jonas tror att det förslag som presenterades 
kommer kosta 2-3 Mkr vilken han bedömer som relativt orealistiskt. Dock skulle 
det kunna gå att hitta en gemensam lösning där de söker medel för en tunna och 
kör ihop med oss så kan vi dela på anläggningen. Vi skulle i så fall kunna få till en 
barnbacke i gamla rodelspåret nedanför mellanavsatsen mot at de kan nyttja annan 
yta i området. 

 
8. Övrigt 

Inga övriga frågor 
 

9. Nästa möte 
Nästa möte 31/3 kl 19 
Kallelser skickas ut via SportAdmin 

 
10. Mötet avslutas 

Håkan avslutade mötet 
 
Vid pennan Justeras 
Pär Båge Håkan Westberg 
 


